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ிில் துபந 
னணோன்ிம் சுந்ணோர் தல்கபனக்ககம் 

ிருநல்னலி -12 

 

தாடத்ிட்ட அமப்பு: 1. இனக்கி ாணிடிலில் சான்நிழ் 

 

Sem 

Sub 

No. 

Category of 

Subject  

Sub. Title Conta

ct 

Hrs/

Week 

L 

Hrs/W

eek 

T 

Hrs/W

eek 

P 

Hrs/W

eek 

C 

Credit

s 

I 1. Core - 1 தண்தாட்டு ாணிடில் 4 4 - - 4 

2. Core - 2 இனக்கி ாணிடில் 4 4 - - 4 

3. Allied தண்தாட்டு இக்கங்கலம் 

இனக்கிங்கலம் ; 
4 4 - - 4 

மாத் ிப்தனகு: 12 

தாடத்ிட்ட அமப்பு: 2. ாட்டார் க்காற்நிலில் சான்நிழ்; 

 

Sem 

Sub 

No. 

Category of 

Subject  

Sub. Title Conta

ct 

Hrs/

Week 

L 

Hrs/W

eek 

T 

Hrs/W

eek 

P 

Hrs/W

eek 

C 

Credit

s 

I 1. Core - 1 ாட்டார் க்காற்நில் 

அடிப்தமடகலம் ததனாக்கக் 

ககாட்தாடுகலம். 

4 4 - - 4 

2. Core - 2 ிகழ்த்துல் புகலம் 

ககாட்தாடுகலம் ;. 
4 4 - - 4 

3. Allied இணமில் கப ஆய்வு 4 4 - - 4 

மாத் ிப்தனகு: 12 
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தாடத்ிட்டம் ; 

1. இனக்கி ாணிடிலில் சான்நிழ் 

1. தண்தோட்டு ோணிடில் 

L P T C  

4  0 0 4 

னோக்கம்: 

1. ோணிடில் புனத்ப அநிமுகம் நெய்ல் 

2. ோணிடிலின் அடிப்தபடகபப அநில் 

3. இனக்கி ஆய்வுக்கு ோணிடிலின் னபப உர்த்துல் 

 

கற்நல் தன்:  

1. இனக்கி ஆய்வுகலக்குப் தல்புனம் ெோர்ந் அநிவு இன்நிபோது என்தப 

அநிந்ோய் இருத்ல். 

2. இனக்கி ஆய்வுகலக்கு ாணிடில் அநிமப் தன்தடுத்தும் ிநன் மதற்நிருத்ல் 

 

அனகு: 1; தண்தோடு: (12 ிகம்) ிபக்கம் – பபநகள் – தண்தோடுகபின் தன்ிம் – 

தண்தோட்டின் இல்புகள் – தண்தோட்டின் உட்கூறுகள்: தண்தோட்டுக் கூறு – தண்தோட்டுக் கனப 

– தண்தோட்டு ிறுணம் – உட்கூறுகபின்  ன்பகள் – நதோருள்ெோர் கூறுகள் – அநில்ெோர் 

கூறுகள் – நநிில்ெோர் கூறுகள். 

 

அனகு: 2; தண்தோட்டில் அபப்பு: (12 ிகம்) நதோருள்ெோர் தண்தோடும், நதோருள் ெோோப் 

தண்தோடும் – கபன டிங்கள் – ணடிங்கள் – உகந்ிபனப் தண்தோடும் உண்பப் 

தண்தோடும் – உள்போர்ந் தண்தோடும் நபிப்தபடப் தண்தோடும் – உட்தண்தோடும் எிர்ப் 

தண்தோடும் – தண்தோட்டுப் நதோதுபகள் – உபி ஒற்றுப – தண்தோட்டு ஒன்நிம். 

 

அனகு: 3; தண்தோட்டில் அணுகுமுபநகள்: (14 ிகம்) நெற்தோட்டில் நகோள்பக: 

ோலினணோஸ்கி, இோட்கிபிஃப் திநௌன், அபப்தில் நகோள்பக – ீில் கருத்ோக்கம் – 

ிபிம்புக் கருத்ோக்கம் – அநில்ெோர் நகோள்பக – குநிமட்டுக் நகோள்பக – ெோர்புமுபந – இண 

ப ோம் – டத்பெோர் முபந – தண்தோடும் ஆலபமம் – உபில் நகோள்பக – னோற்று 

ப ோம் 
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அனகு: 4; தண்தோட்டுப் தடினர்ச்ெி: (12 ிகம்) நோன்பப் தடினர்ச்ெி – புதுப் தடினர்ச்ெி 

– உனகபோிப் தடினர்ச்ெி – தனிப் தடினர்ச்ெி – ஆங்கினனப் தற் நகோள்பக – 

ஆஸ்ிோி – நெருோணிப் தற்நகோள்பக – அநோிக்கப் தற் நகோள்பக. 

 

அனகு: 5; தண்தோட்டு ோற்நம்: (10 ிகம்) தண்தோட்டு ோற்நத்ின் முபநகள் – 

கண்டுதிடிப்புகள் – தண்தோட்டுப் னதறு – வீணோல், நோில்ோல் – கோல் – 

உர்குடி ஆக்கம் – இந்துோலும் திநெம் ழுலும் – தண்தோட்டுப் தல் – தண்தோட்டுப் 

தல் நகோள்பககள். 

 

தோட தல்: 

தக்த்ெனதோி ெீ., 1990: தண்தோட்டு ோணிடில், ிருச்ெி: புத்ோத்ம், அபடோபம் 

திப்தகம். 

 

தோர்ப தல்கள்: 

1. தக்த்ெனதோி ெீ., 1990: தண்தோட்டு ோணிடில், ிருச்ெி : புத்ோத்ம், அபடோபம்  

திப்தகம். 

2. ெண்முகலிங்கன் என்., & தக்த்ெனதோி ெீ., 2004: இனங்பக – இந்ி ோணிடில், 

ெிம்தம்: நய்ப்தன் திப்தகம்,  

3. நெல்னப்நதருோள் ஆ., (த.ஆ) 1991: ோட்டோர் க்கோற்நில், நோகுி–3, 

தோபபங்னகோட்பட: ோணிடில் ெிநப்திழ்.  

4. ெோன் னோன்கன், பீட்டர் ெஸ்ட், 2005: ெமூகப் தண்தோட்டு ோணிடில்: ிகச் சுருக்கோண 

அநிமுகம், ிருச்ெி: புத்ோத்ம், அபடோபம் திப்தகம்.  

5. தக்த்ென தோி சீ., 2012: ோணிடில் னகோட்தோடுகள், ிருச்ெி: புத்ோத்ம், அபடோபம் 

திப்தகம். 
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2. இனக்கி ாணிடில் 

L P T C  

4  0 0 4 

னோக்கம்: 

1. இனக்கி ோணிடில் புனத்ப அநிமுகம் நெய்ல் 

2. இனக்கி ோெிப்திற்கு ோணிடிலின் னபப உர்த்துல் 

3. ோணிடில் அடிப்தபடில் இனக்கிங்கபப அர்த்ப்தடுத் கற்தித்ல் 

கற்நல் தன்:  

1. இனக்கித்ப ோணிடில் அநிபக் நகோண்டு ிநணோய்வு நெய்மம் ிநன் 

நதற்நிருத்ல். 

2. இனக்கித்ம ாணிடில் ாகப் தன்தடுத்தும் தட்தங்கமப அநிந்ிருத்ல் 

 

அனகு: 1; இனக்கி ோணிடில் அநிமுகம்: (12 ிகம்) இணபிலின் அடிப்தபடகள் 

– இணபினோபரும் தபடப்தோபிமம் தபடப்பும் இணபிலும் – ோலும் 

இணபிலும். 

 

அனகு: 2; இனக்கி இணபில்: (14 ிகம்) இணபிலின் பககள் – 

இணபிலின் இல்பு – இனக்கித்ில் இணபிபன அபடோபம் கோணுல் – 

இனக்கித் ப ோணிடில் ோகக் நகோள்லல் – ிபக்கபித்ல் (இனக்கி 

இணபில் கட்டுப) 

 

அனகு: 3; தடினர்ச்ெிக் னகோட்தோடும் இனக்கிமும்: (10 ிகம்)  தடினர்ச்ெிக் னகோட்தோட்டின் 

அடிப்தபடகள் – நகோள்பககள் – நோிின் தடினர்ச்ெி – இனக்கிப் தடினர்ச்ெி. 

 

அனகு: 4; ோணிடில் அடிப்தபடில் ிபக் னகோட்தோடு: (12 ிகம்) ிபக் 

னகோட்தோட்டின் ெமூக அடிப்தபடகள் – ிப அபப்பும் தடிிபன பர்ச்ெிமம் – ிப 

அபப்பும் இணபிலும் – நோல்கோப்திமும் இணபில் கிபிலும் . 

 

அனகு: 5; ோணிடில் அடிப்தபடில் ெங்க இனக்கிம்: (12 ிகம்) உவு உற்தத்ிமம் 

தோிோற்ந உநவுகலம் – ததுக்பககலம் நதருங்கற்தபடச் ெின்ணங்கலம் – இரும்புப் தண்தோடு – 

ெங்க இனக்கித்ில் னதய்கள் – ோலிமம் குனக்குநிச் ெின்ணமும். 
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தோட தல்கள்: 

1. ஸ்டீதன் ஞோ., 2016: இனக்கி இணபில், நென்பண: என்.ெி.தி.எச்.  

2. ஸ்டீதன் ஞோ., 2010: நோல்கோப்திமும் இணபில் கிபிலும், நென்பண: 

என்.ெி.தி.எச்.  

3. ெிசுப்திின் ஆ., 2014: இணபிலும் ோலும், நென்பண: என்.ெி.தி.எச் 

4. ெித்ம்தி கார்த்ிககசு, 1998: தண்படத் ிழ்ச் ெமூகம்: னோற்றுப் புோிபன னோக்கி, 

நென்பண: க்கள் நபிமடு.  

 

தோர்ப தல்கள்: 

1. சுப்திின் கோ., 1982: ெங்ககோனச் ெமுோம், நென்பண: என்.ெி.தி.எச்.  

2. நெல்னப்நதருோள் ஆ., 1996: இனக்கித்ிற்கோண ோணிடில் அணுகுமுபந, ஆய்வு னர், 

தோபபங்னகோட்பட: தூ ெனோிோர் கல்லூோி, ிழ் உோய்வு பம்.  

3. ெோி தி.எல்., 2011: ிழ் இனக்கித்ில் ோய்த் நய் ிதோடு, நென்பண: என்.ெி.தி.எச்.  

4. ெண்முகம்திள்பப மு., 1997: ெங்கத் ிர் ோழ்ில், நென்பண: உனகத் ிோோய்ச்ெி 

ிறுணம். 

5. ெிசுப்திிம் ஆ., 2014: இணபிலும் ிழ் ோலும், நென்பண: என்.ெி.தி.எச்.  

6. ணஞ்நென் ஆ., 2014: ிழ் இனக்கி ோணிடில், நென்பண: உனகத் ிோோய்ச்ெி 

ிறுணம்.  

7. தக்த்ென தோி சீ., 1999: தண்தோட்டு ோணிடில், ெிம்தம்: நய்ப்தன் திப்தகம். 

8. தக்த்ென தோி சீ., 2014: இனக்கி ோணிடில், ிழ்ச் ெமூகத்ின் 

நெல்நநிகபின் ீோண தண்தோட்டில் தோர்ப, ிருச்ெி: புத்ோத்ம், அபடோபம்  

திப்தகம். 
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3. தண்தோட்டு இக்கங்கலம் இனக்கிங்கலம் 

L P T C  

4  0 0 4 

னோக்கம்: 

1. ெகோனத் ிழ் இனக்கிங்கபப இக்கங்கபின் அடிப்தபடில் புோில்  

2. இக்கங்கள் எவ்ோறு இனக்கிங்கபபப்  தோித்துள்பண என்தப உர்ல் 

3. இக்கங்கபின் பர்ச்ெிக்கு இனக்கிங்கள் எவ்ோறு உிண என்தப அநில் 

 

கற்நல் தன்:  

இக்கங்கலக்கும் இனக்கிங்கலக்குோண உநவுகபப அநிந்ோல்.      

 

அனகு: 1: ிழ் இக்கம்: (12 ிகம்) னோற்நமும்  பர்ச்ெிமம் – ெமூகச் சூலும் னபமம் – 

ோக்கம் – பநபனடிகள்: ணித்ிழ் ோட்ெி, அநிவுபக்நகோத்து (தக். 96-109) – ிரு.ி.க: 

ோய்நோி (ிழ்ச்னெோபன – தக். 19-26) – தோிோென்: ிிக்கம். 

 

அனகு: 2: னெி இக்கம்: (14 ிகம்) னோற்நமும் பர்ச்ெிமம் – சூலும் னபமம் – 

ோக்கம் – இபமச ின்: தோி ோிெணம் (தக். 282-285) – .நதோ.ெி.: சுந்ிம் க்கள் சுக 

ோழ்வுக்னக. தங்கோமும் கோந்ி ெகோப்தமும் (தக் .130- 138) – ோ.ோணோபன: ிர் 

ோட்டுப்தோடல்கள், நள்பபர் நகோள்பப, ம்துப (தக். 370-372) 

 

அனகு: 3 ிோிட இக்கம் : (12 ிகம்) னோற்நமும் பர்ச்ெிமம் – சூலும் னபமம் – 

ோக்கம் – நதோிோர் ஈ.ந.ோ.: நதண் ஏன் அடிபோணோள் – ெி.ன். அண்ோதுப: 

னபனக்கோோி (ோடகம்) – தோிோென்: இோப்தத்து கிபகள், மூன்று முல் ஆறு ப. 

 

அனகு: 4 நதோதுவுபடப இக்கம்: (12 ிகம்) னோற்நமும் பர்ச்ெிமம் – சூலும் 

னபமம் – ோக்கம் - ெீோ: ெீோின் தோடல்கள், கோலுக்குச் நெருப்தில்பன (தோடல்) (தக். 21-

22) – நோ.மு.ெி.குோன்: ீண்டும் ீண்டும் திநப்னதன் (நோ.மு.ெி.குோன் கிபகள்), 

னெோபன சுந்ப் நதருோள்: நெந்நல் (ோல்) - கந்ர்ன்: ெிபநகள் (கிறு கிப ட்டும்). 

 

அனகு: 5 அடித்ப க்கள்: (10 ிகம்) இக்கங்கள் சூலும் னபமம் – ோக்கம் – ெிகோி: 

ஆணந்ோி (ோல்) – தக்த்ெனன்: னோள் ெீபனப் னதோோட்டம் (ஆோய்ச்ெி 1973:3, தக். 83-93) 

– நோ.தெின்: ஆன தபவுப் னதோோட்டம் (தண்தோட்டு னர்கபபத் னடி, தக்.157-172). 

தோர்ப தல்கள் 
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1. னகென் னகோ., 1991: ிோிட இக்கமும் நோிக் நகோள்பகமம், ெிகங்பக: நெல்ோ  

திப்தகம். 

2. ிிம் கோ., 1974: னெிம் பர்த் ிழ், நென்பண: பூம்புகோர் திசும்.  

3. குோன் நோ .மு.ெி. & நதோன்ணீனன், 1994: முற்னதோக்கு இனக்கி இக்கங்கள், நென்பண: 

என்.ெி.தி.எச். 

4. ெோர்ஜ் டி.எச்.,1992: குோி ோட்டப் நதண்ணுோிபப் னதோோட்டம், நென்பண: ி  

திப்தகம்.  

5. தத்ோி ினகோணந்ன், 2001: லித் இனக்கிம் ஒரு தோர்ப, நென்பண: ள்பி சுந்ம் 

திப்தகம். 

 

;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ாட்டார் க்காற்நிலில் சான்நிழ் 
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1. ாட்டார் க்காற்நில் அடிப்தமடகலம் ததனாக்கக் 

ககாட்தாடுகலம் 

 

L P T C  

4  0 0 4 

காக்கம் 

1. ாட்டார்க்காற்நில் புனத்ம ஒரு சபக அநிில் புனாகக் கற்தித்ல் 

2. க்காறுகமபச் சூல் அடிப்தமடில் அடகும் தார்மம பர்த்ல் 

கற்நல் தன் 

1. க்காறுகமபபெம் க்கமபபெம் திாித்துப் தார்க்க இனாது ன்ந புாிமனப் 

மதற்நிருத்ல். 

2. க்காறுகள் அம ாழும் சபகத்ில் அர்த்பமடம ன்ந புாிமனப் 

மதற்நிருத்ல். 

3. ாட்டார்க்காற்நிலுக்மகணத் ணித்க் ககாட்தாடுகலம் மகாள்மககலம் உள்பண 

ன்ந புாிாிமனப் மதற்நிருத்ல். 

 

அனகு: 1; புன அநிமுகம்: கபனச்நெோற்கள் ிபக்கம் - அடிப்தபடக்கபனக் நெோற்கள் – 

கபனச்நெோல் ெிக்கல்கள் – ோட்டோர் ோர்? – க்கோறு என்நோல் என்ண – 21 பபநகள். 

அடிப்தபடக் கருத்ோக்கங்கள்: னதோலி க்கோறுகள் (த.11) – ிோிபு டிங்கள் (த.150) – கருி 

க்கோறுகள் (தக்.154,155) – கபக்கூறு (த.161) – கப பக (த.163) – இபவுக் கூறு 

(த.213) – ததல் – சூல் – தன்தோடு. 

 

அனகு:2 ததல், பு, ிகழ்த்துல், ாய்மாி பும் ழுத்து பும், ாய்மாி இனக்கிம், 

ிகழ்த்துக்கமனகள், சடங்கு ிகழ்த்துல் ம்திக்மககள், புங்குமதாருள் தண்தாடு. 

 

அனகு 3: ாய்மாி ாய்ப்தாட்டு ககாட்தாடு: ில்ன் தாாி, தி னார்டு, ஜான் மல்ஸ் 

ஃகதாலி – ககனானா: லிாஸ் கனான்ாட், ஜீலிஸ் குகான், கார்கன குகான் - 

அண்ன்ார் ிகழ்த்துல் - னாாி ஹாங்ககா சிாி காப்திம். 

 

அனகு 4: ாய்மாி தாடல் கட்டமப்திமணப் புாிந்துமகாள்லல் - காப்தி 

இடிகாமனக்ட்டும் காப்திப் திகடும் - ிாிபு டிங்கபின் மகப்தாடுகள் - 

இமடப்ததல்கள் - தின் மாகுி – ிகழ்த்துல் பமநமகலம் ிகழ்த்துல் 

ணித்ன்மகலம் - ஆப்தடுத்துல் பமநமகள் (மசால்ம ழுதுல், தாடுல், சூலில் 
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தாடுல்) – கருி க்காறுகலம் ாய்மாி இனக்கி ிர்சணபம் - ணப்ததலும் 

ணப்தடிங்கலம் - ததலின் ிமனத்ன்மபெம் கறுதாடும் (தல்டிங்கள், கூற்றுகள், 

ாய்தாடுகள்) – தாடல் கட்டமப்தின் புநக்கூறுகள் (ிம, கமாடலின் குநித் 

தகுி) அகக்கூறுகள், ிகழ்த்துல் உத்ிகலம் கட்டமப்பு ிபமநகலம் - ததல் 

ன்மபெம் தாடகாின் குலும். 

 

அனகு 5: ததனாக்கம் : திி, ிகழ்த்துல் திி, ற்மநான்று ிாித்ல், ிகழ்த்ப்தட்ட திி – 

சபகப் தண்தாட்டு சூல்கள், ிகழ்வுகள், மான்பம் தடிபமநகலம் (சடங்குகள், 

மய்ாடுல்), மதாருட்கள் (உவு, தமடல்) ததல் குநித் ம்திக்மககள், ததனாக்கம் 

ஓர் ஆய்வுபமநில், ததனாக்க பமநில் - உமாடலில் பமநில் - காப்திப் 

ததல்கமபக் கற்றுக்மகாள்லலும் கட்டமத்லும். 

References: 
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4. Honko, Lauri. 1998. Textualising the siri Epic. FF Communications No.264, Helsinki: 

Academia Scientiarum Fennica. 
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8. ாிக்கம் க. 2014: கமப்தாடல்கபில் கட்டமதாம்ன், ாகர்ககாில்: கானச்சுடு. 

9. லூர்து க. 2010: சூலில் அடிப்தமடில் தமாிகள், தாமபங்ககாட்மட: ாட்டார் 

க்காற்நில் ஆய்வு மம். 

10. லூர்து க. 2003: ாட்டார் க்காற்நில் ககாட்தாடுகள், தாமபங்ககாட்மட: 

ாட்டார் க்காற்நில் ஆய்வு மம். 

11. ஸ்டீதன் ஞா. 2010: அமப்தில் ககாட்தாடும் ஆய்வுகலம், மசன்மண: ிபெமசஞ்சுாி 

தப்பிகக'ன்ஸ்.  
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2. ிகழ்த்துல் புகலம் ககாட்தாடும்  

 

L P T C  

4  0 0 4 

அனகு 1: ிகழ்த்துல்: கருத்ாக்கம், மமந, மகப்தாடு. ிகழ்த்துல் தண்புகள், ிகழ்த்துர் 

தார்மாபர் ஊடாட்டம். ிகழ்த்துல் கட்டமப்பு: சூல், ததல், ிகழ்த்துல் ிகழ்த்துல் 

கூறுகள்: ாய்மாிக் கூறுகள் (கதச்சு, உமாடல், தாடுல், கமமசால்லுல், உர்வு 

மபிப்தாடு – அழுமக, சிாிப்பு) உடல் மாிக்கூறுகள்: (தாமண, உர்வு மபிப்தாடு – 

மௌணம், கண், பகதாமண, உடல்மாி) ிகழ்த்துல் கருத்ாக்கம் : மால்காப்திம் 

(மய்ப்தாட்டில்)இ ாிச்சர்டு மதௌணின் ாய்;மாிக்கமன, ாிச்சர்டு மசக்ணர், ிக்டர் டர்ணர். 

ிகழ்த்துல் அடகுபமநபெம் ாட்டார் க்காற்நிலும் 

 

அனகு 2: ாய்மாி ிகழ்த்துல் : ாிச்சர்டு மதௌன், திமண்டா மதக் (அண்ன்ார் கம). 

லின்டா கட (கமமசால்லுல்) ஜான் மல்ஸ் ஃகதாலி (ாய்மாி பு) 

 

அனகு 3: சடங்கு ிகழ்த்துல் : அடகுபமநகள்: ாிச்சர்டு ஃப்ாஸ்கா (மருக்கூத்து), சுந்ர் காபி 

(இின் ாடகம்), ஸ்டூர்ட் திபாக்தர்ன் (ில்லுப்தாட்டு, கால்தாமக்கூத்து), னாாி 

ஹாங்ககா (சிாி காப்திம்): சாபகல் சுாணந்ா (ஒினாட்டம்)  கமனகள் : பு, ததல், 

ிகழ்த்துிடம், சூல், மாில்பமநக்குழுக்கள், ிகழ்த்துபமந, தாங்கு, சபகப்தண்தாட்டு சூல். 

 

அனகு 4: ாடக புகலம் ிகழ்த்துல்கலம் : கூத்துபு, இமச ாடக பு, மதாழுதுகதாக்கு 

ிகழ்த்துல் புகள் (ஆடல் - தாடல்) 

 

அனகு 5: தடக்க ாசிப்பு: சுந்ர்காபிின் ிருபகபம் சுபகபம், மா.தசிணின் அகர் 

ககாில், ா.இாச்சந்ிணின் துடிாண சாிகள், ஆ.ணஞ்மசணின் குனக்குநிிலும் ீணர் 

க்காறுகலம், கச.இாாதஜத்ின் ாடகப் தமடப்தாக்கம்.  

 

தார்ம தல்கள்: 

1. தசின்.மா.1989: அகர் ககாில், தும: தும காாசர் தல்கமனக்ககம். 

2. சுந்ர்காபி, 2005: ிருபகபம் சுபகபம்: தண்தாட்டு ஆய்வுக் கட்டுமகள், தும: 

காகான் ீகான் திப்தகம். 

3. ணஞ்மசன் ஆ. 1996: குனக்குநிிலும் ீணர் க்காறுகலம், தாமபங்ககாட்மட: 

அதிா தப்பிகக'ன்ஸ். 
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4. இாச்சந்ின். ா,2013: துடிாண சாிகள், மசன்மண: ிபெமசஞ்சுாி தப்பிகக'ன்ஸ்.  

5. இாாதஜம் கச.1994: ாடகப் தமடப்தாக்கம் அடித்பங்கள், ஞ்சாவூர்: ிழ்ப் 

தல்கமனக்ககம். 

6. இாகன்,க. 1974: ாட்டிக் கமன, மசன்மண: கமனகள் மபிபடு. 

7. புத்ா சுப்திின். 1985: தக் கமனக் ககாட்தாடு, மசன்மண: ாணி திப்தகம். 

8. மங்கட் சுாிான்,1985: அன்மந நட்சிிலிருந்து இன்மந பற்சி ம, 

சிகங்மக: அன்ணம் 

9. சுப்திின், 1977: தாட்டும் கூத்தும், தும: தும காாசர் தல்கமனக்ககம். 

10. வீாகமன் (மா.ஆ), 1957: அதி ர்ப்தம், மசன்மண: உ.க.ச. தனகம்.  
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3. இணமில் கப ஆய்வு  

L P T C  

4  0 0 4 

 

அனகு 1: கப ஆய்வு : பன் - கபஆய்த் ாாிப்பும் கனாபர்கலடன் உநிமண 

ற்தடுத்துலும். கபஆய்வு ன்நால் ன்ண? ாணிடில், ாட்டார் க்காற்நில் புனம் 

சார்ந்து ழும் கப ஆய்வுப் திச்சமணகள் - பந்ம ஆய்வுகலம் திவுகலம் - ழுத்து, ஒலி, ஒபி 

டி ஆங்கள் கனாபர்கமபத் கர்ந்மடுத்ல் - கனாபர்கலடன் உநிமண 

ற்தடுத்துல். கபிழுிங்கள்  அகத்ார் - புநத்ார் தார்ம சார்ந் அடகுபமநகள் 

 

அனகு 2: கசகாிப்புத் ிட்டம்: கப ஆய்வு அடகுபமநகள் - உற்றுகாக்கல், தங்ககற்பு 

உற்றுகாக்கல், கர்கால். சூல் மககள் - இற்மக, மசற்மக, தூண்டப்தட்ட இற்மக 

து கல்? கல்கமபப் திவு மசய்பெம் பமநமகள் ாட்டார் க்காற்று கல் மககள் - 

பன்ம ிமன - இண்டாம் ிமன கப ஆய்ில் ழும் சிக்கல்கள் கப ஆய்வு கசகாிப்புத் 

ிட்டமவு ாிாிம ழுதுல் - கசகாிப்புத் ிட்டங்கபின் மககள் 

 

அனகு 3: இணமில்: இணமில் ன்நால் ன்ண? கர்காட்சிாம், ார்த்ாம்  

இணமில் - ஓர் ஆய்ில் அடகுபமந- ஓர் ஆய்ில் மகம இணமில் 

ழுதுல் - இணமில் ததல் - ததல்கமப ஒழுங்குதடுத்துல் இணமிலுக்காண 

தார்மாபர்கலம் ததல்கலம்  

 

அனகு 4: ிர்சண இணமில்: புி இணமில் - கதச்சின் இணமில் - 

இணமில் புி அடகுபமநகள் - ிக தண்தாட்டுச் சூலில் இணமில் - 

கானணிச் சூல், இந்ிில் புி இணமினாபர்கள், மற்கு ஆசிப்தார்ம. 

 

அனகு 5: தடக்க ாசிப்பு : க.லூர்துின் ாட்டார் க்காற்நில் கபஆய்வு, 

ஆறு.இாாணின் ாட்டுப்புநில் கபஆய்வு மநிபமநகள், அ.க.மதருாபின் 

ாட்டாாில் ிகாட்டி, சி.கஜ.புல்னாின் கிின் ிருப்திாபர்கள், இா.சந்ிகசகாின் 

ாட்டுப்புநில் கப ஆய்வு. 

தார்ம தல்கள் 

1. க.லூர்து, ாட்டார் க்காற்நில் கபஆய்வு, தாமபங்ககாட்மட: தாாிகள் 

திப்தகம்,  
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2. ட்கர் ர்ஸ்டன், மன்ணிந்ிக் குனங்கலம் குடிகலம், ஞ்சாவு+ர்: ிழ்ப் 

தல்கமனக்ககம்,  

3. தக்த்சன தாி, ிகத்ில் ாகடாடிகள், புதுச்கசாி: ல்லிணம்,  

4. மதருாள்,அ.க. 1985: ாட்டாாில் ிகாட்டி, ாகர்ககாில்: திாிண்டர்ஸ் திமகட் 

லிிமடட். 

5. புல்னர், சி.கஜ., 1999: கிின் ிருப்திாபர்கள், தாமபங்ககாட்மட: ாட்டார் 

க்காற்நில் ஆய்வு மம். 

6. சந்ிகசகர்.இா. பற்றும் தனர் (த.ஆ.), 2003: ககாம்புத்தூர்: தாிார் 

தல்கமனக்ககம். 

7. ஸ்டீதன்,ஞா. 1998: மகாக்கம: காிக்கார் ாழ்வும் தண்தாடும், ாகர்ககாில்: ிம 

மபிபடு. 

8. இாான்,ஆறு.2003: ாட்டுப்புநில் கபஆய்வு மநிபமநகள், ிருணந்பும்: 

மன்ணிந்ி மாிகபின் ாட்டுப்புநில் ககம். 

 

 
 

 


